
Landspítala, 22. febrúar 2021

Nefndasvið Alþingis.

Varðandi: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lífsýnasöfn og söfn 
heilbrigðisupplýsinga og lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 343. mál.

Nefndasvið Alþingis hefur sent Landspítala til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og lögum um vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði (aðgangur að heilbrigðisgögnum), 343. mál.

Umsögn Landspítala.

Landspítali gerir ekki athugasemd við þær tillögur um breytingu á á lögum um lífsýnasöfn og 
söfn heilbrigðisupplýsinga sem lagðar eru til í I. kafla, þ.e. 1. og 2. grein frumvarpsins.

Í II. kafla frumvarpsins, í 4. grein, er lögð til sú breyting á 27. grein laga um vísindarannsóknir 
á heilbrigðissviði að í stað þess að aðgangur að heilbrigðisgögnum sé háður samþykki 
ábyrgðaraðila gagnanna skuli leita umsagnar ábyrgðaraðila gagnanna. Er þá gert ráð fyrir að 
vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna sendi ábyrgðaraðila gagnanna yfirlit yfir 
umsóknir um leyfi til vísindarannsókna til umsagnar.

Landspítali telur þetta fyrirhugaða fyrirkomulag ekki til bóta, m.a. af eftirfarandi ástæðum:

1. Heilbrigðisgögn eru viðkvæmar persónuupplýsingar og þó Landspítali sé sammála því 
að veita skuli aðgang að þessum gögnum til vísindarannsókna að fengnu leyfi 
vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna skipti miklu máli að 
aðgangur sé veittur með öruggum hætti. Ábyrgðaraðili gagnanna ber ábyrgð á því að 
aðgangur sé veittur með tryggum hætti og ef t.d. er veittur beinn aðgangur að 
sjúkraskrá er nauðsynlegt að aðgangurinn eigi sér stað í tryggu umhverfi. Hefur 
Landspítali m.a. litið á það sem hlutverk sitt að tryggja aðstöðu og slíkt öryggi. Áður en 
Landspítali hefur samþykkt aðgang að heilbrigðisgögnum vegna vísindarannsóknar 
hefur spítalinn því gengið úr skugga um að hægt sé að veita aðgang að gögnunum með 
öruggum hætti. Erfitt er að sjá hvernig annar aðili en ábyrgðaraðili gagnanna getur 
tekið afstöðu til öryggis þegar aðgangur er veittur. Landspítali telur því eðlilegt að 
samþykki ábyrgðaraðila sé áfram skilyrði fyrir afhendingu gagna.

2. Í mörgum tilvikum óskar rannsakandi eftir að Landspítali taki fram og afhendi þau gögn 
sem rannsakandinn hyggst nota. Slíkt krefst umtalsverðrar vinnu af hendi starfsfólks 
spítalans. Spítalinn hefur litið svo á að með því að samþykkja vísindarannsókn sem 
krefst aðgangs að gögnum sé Landspítali jafnframt að staðfesta að spítalinn muni 
afhenda gögn með þeim hætti sem fram kemur í rannsóknaráætlun rannsakanda.

3. Ekki er skýrt hvernig forsendur ábyrgðaraðila verða til að veita umsögn. Gert er ráð 
fyrir í frumvarpinu að vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna skuli senda



ábyrgðaraðila gagnanna yfirlit yfir umsóknir um leyfi til vísindarannsókna til umsagnar. 
Landspítali bendir m.a. á að til að hægt sé að veita umsögn er varðar aðgang að 
viðkvæmum persónugreinanlegum heilbrigðisgögnum þarf umsagnaraðili að hafa 
ítarlegar upplýsingar um fyrirhugaða rannsókn, hvernig aðgangs rannsakandi óskar, 
hvar vinnuaðstaða rannsakanda sé og hvort sú vinnuaðstaða sé í tryggu umhverfi. Ekki 
verður því séð að hægt sé að veita umsögn á þeirri forsendu að ábyrgðaraðila berist 
eingöngu yfirlit yfir umsóknir. Að því er best verður séð er því hér verið að gera 
vísindasiðanefnd að nýjum millilið í því samtali sem oft á sér stað milli rannsakenda og 
vörsluaðila gagna. Ekki er rökstutt hvernig þessi viðbót muni auðvelda það samtal, 
draga úr misskilningi eða stytta afgreiðslu. Jafnframt skal bent á að með umræddri 
breytingu þarf að öllum líkindum að endurskoða umsóknarferli til vísindasiðanefndar 
og verklag nefndarinnar að talsverðu leyti, m.a. að því er varðar ítarlegar upplýsingar 
um gagnabreytur. Jafnframt er í frumvarpinu gert ráð fyrir engum viðbótarkostnaði 
vegna breytinganna. Af ofansögðu má ljóst má vera að sú forsenda fær ekki staðist.

4. Í hvert sinn sem sjúkraskrá er skoðuð vegna vísindarannsóknar skal það skráð í hana. 
Öll skráning í sjúkraskrá er á ábyrgð ábyrgðaraðila heilbrigðisgagna. Óljóst er hvernig 
vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna tryggir slíka skráningu.

5. Landspítali bendir á að lífsýni sem tekin eru við veitingu heilbrigðisþjónustu þurfa að 
vera aðgengileg meðferðaraðilum á spítalanum ef sjúklingur leitar meðferðar síðar. 
Áður en rannsakanda er afhent sýnishorn af lífsýni, sem tekið er vegna 
heilbrigðisþjónustu, þarf því að ganga úr skugga um að nægjanlegt magn lífsýnis sé 
áfram í vörslu spítalans og tiltækt til notkunar síðar, þurfi sjúklingur á því að halda. 
Ábyrgðaraðili þarf því að hafa ákvörðunarvald varðandi afhendingu lífsýna.
Hvað þetta atriði varðar vísast einnig í umsögn Bjarna A. Agnarssonar, formanns 
stjórnar lífsýnasafns meinafræðideildar Landspítala, frá 13. febrúar sl.

Líklegt má telja að sú breyting sem fyrirhuguð er á lögunum muni auka flækjustig við 
veitingu leyfa til vísindarannsókna og seinka afgreiðslu einstakra mála, auk þess sem 
nokkur kostnaður mun óumflýjanlega hljótast af breytingunum. Þannig eru fyrirhugaðar 
breytingar til þess fallnar að verða til trafala við framkvæmd vísindarannsókna á 
heilbrigðissviði.
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